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IV.  NACRT RAZVOJNIH PROGRAMOV V OBDOBJU 2008 – 2011-  
OBRAZLOŽITEV 
 
 
4.1.  UVOD 
 
Nacrt razvojnih programov ( v nadaljevanju NRP) je obvezno sestavni del proracuna obcine. 
Predstavlja tretji del proracunske dokumentacije in odraža politiko obcine na podrocju 
investicijskih izdatkov obcine in državnih pomoci za naslednja štiri leta  in sicer od 2008-
2011 , oziroma do zakljucka projekta. Nacrt razvojnih programov predstavlja razvojne 
naložbe in projekte v obcini. NRP je zelo pomemben dokument, saj predstavlja osnovo za 
sprejetje programov, ki se bodo sofinancirali iz sredstev državnega proracuna in iz evropskih 
sredstev. V NRP so vkljuceni projekti, ki niso v naprej in direktno doloceni z zakoni, temvec 
odražajo razvojno politiko obcine. S tem dokumentom pa se v proracunsko nacrtovanje vnaša 
komponenta dolgorocna nacrtovanja. 
 
V skladu z Zakonom o javnih financah se v Nacrtu razvojnih programov izkazujejo celotne 
vrednosti projektov z vsemi viri financiranja v prihodnjih štirih letih-nacrtovani izdatki 
proracuna za investicije in državne pomoci , ki so prikazani po : 

• proracunskih uporabnikih,  
• posameznih projektih ali programih neposrednih  uporabnikov, 
• letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proracun v prihodnjih 

letih in  
• virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov. 

 
Tako se v nacrt razvojnih programov na ravni obcine vkljucujejo vsi izdatki, ki spadajo v 
naslednje skupine oziroma podskupine kontov: 

• 42 – Investicijski odhodki 
• 43 – Investicijski transferi 
• 41 – Tekoci transferi ( 410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoc) 
• 40 – Tekoci odhodki ( za projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi Evropske unije ) 

 
Nacrt razvojnih programov se letno dopolnjuje po podrocjih proracunske porabe in projektih. 
Pri uvrstitvi posamezne investicije v nacrt razvojnih programov je potrebno upoštevati 
Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna narocila investicijskega 
znacaja.   
 
V nacrt razvojni programov se prednostno uvršcajo projekti in programi, ki so že bili zaceti v 
preteklih letih in so bili predvideni za izvajanje v letu, za katero se sprejema proracun. Za 
proracunsko leto, za katero se pripravlja proracun, se vkljuci v nacrt razvojnih programov 
izdatke do višine globalnega razreza proracunskih izdatkov na nivoju podrocij proracunske 
porabe ter glavnih programov na podlagi izhodišc proracuna za tekoce leto, za naslednja leta 
pa se predvideva in kot omejitev upošteva predvidena nominalna rast razpoložljivih sredstev v 
skladu s projekcijami .  
Vkljucenost investicijskih izdatkov v nacrt razvojnih programov obcine je pomembna z 
vidika sofinanciranja investicij iz državnega proracuna. 
 
V nacrt razvojnih programov se uvršcajo tudi državne pomoci. To pa so izdatki obcine, ki 
pomenijo korist za prejemnika pomoci in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so 
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namenjeni za financiranje oziroma sofinanciranje programov, ki se ukvarjajo s tržno 
proizvodnjo blaga in storitev ( subvencije, poroštva…) 

 
Nacrt razvojnih programov se dopolnjuje vsako leto ob pripravi proracuna. 
 
V tem planskem obdobju so pred obcino izjemno zahtevni investicijski projekti predvsem na 
podrocju varstva okolja, vodo oskrbe in cestne infrastrukture. Za kanalizacijo Sebeborci je 
potrebno zagotoviti lastni delež sredstev cca v višini 48 % investicije, saj se sekundarno 
kanalizacijsko omrežje v celoti financira iz lastnih virov. Na podrocju vodo oskrbe obcina 
zagotavlja kar 51% lastnih sredstev proracuna , prav tako na podrocju cestne infrastrukture . 
Nujnost zagotavljanja lastnih virov na teh podrocjih mocno vpliva na možnost investiranja na 
drugih podrocjih, kljub evidentiranim potrebam. Zato bo potrebno še naprej iskati možnosti 
pridobitve sredstev iz državnih in drugih virov na vseh podrocjih, kjer bo z razpisi pristojnih 
ministrstev in drugih ustanov to mogoce. 
 
V nacrtu razvojnih programov so zajeta vsa podrocja, od prostorskega nacrtovanja, 
pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišc, splošnih in komunalnih dejavnosti, družbenih 
dejavnosti in druga. Poleg vlaganj v zemljišca in objekte za jema tudi vlaganja prostorsko in 
ostalo dokumentacijo, kar je razvidno iz nadaljnjih obrazložitev. 
 
 
4.2. PRORACUNSKA PODROCJA 
 
Podrocje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obcinske 
uprave 
 
V investicijskih odhodkih na podrocju uprave so v letu 2008 predvidena sredstva za  nabavo 
in zamenjavo najnujnejše pisarniške, racunalniške  in druge opreme, ki se izvaja postopno v 
skladu za nacrtom nabav, ki je kot priloga sestavni del proracuna za tekoce koledarsko leto.      
 
Prav tako se za skupni organ Medobcinskih inšpekcijskih služb predvideva nabava osnovnih 
sredstev na podlagi že navedenega Nacrta nabav osnovnih sredstev za leto 2008. 
 
Podrocje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 
 
07039001 Pripravljenost sistema za zašcito, reševanje in pomoc       
 
Tudi v letih 2008 do 2011 so predvidena sredstva za nadaljnji nakup najnujnejše opreme, po 
nacrtu štaba civilne zašcite. 
 
 07039002  Delovanje sistema za zašcito,reševanje in pomoc     
     

• V letu 2008 se predvideva nadaljnje sofinanciranje vzdrževanja in ureditve objektov v 
KS oziroma društvih kot so gasilsko vaški domovi in drugi skupni objekti.  

• Iz proracuna se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje gasilske zašcitne, reševalne in 
druge opreme  za prostovoljna gasilska društva in obcinsko gasilsko zvezo v skladu z 
programom opremljanja gasilskih enot. 
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• Požarni sklad ki se financira iz sredstev požarne takse namenja pridobljena sredstva za 
sofinanciranje nakupa gasilske opreme v skladu s kriteriji sofinanciranja.  

 
Podrocje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO 
 
 
11029003  Zemljiške operacije 
 
V letu 2008 je predvidena izvedba komasacij v k.o. Ratkovci in k.o. Ivanjševci, za kateri sta 
že tudi pravnomocni odlocbi o uvedbi komasacijskih postopkov. Sredstva se bodo 
zagotavljala v celoti na podlagi javnega razpisa na ARSKTRP v letih 2008 in 2009.  
 
11049001  Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 
 
V naslednjih letih naj bi se ohranila sedanja dinamika na podrocju vzdrževanja gozdnih cest. 
Pretežni del financiranja je predviden iz republiških proracunskih sredstev, preostali del pa 
iz proracuna obcine (pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest gozdov). Vzdrževanje gozdnih 
cest se odvija po že utecenem programu, ki ga koordinira zavod za gozdove Slovenije. Izbor 
cest za vzdrževanje se v opravi v spomladanskih mesecih. 
 
13029002  Investicijsko vzdrževanje in gradnja obcinski cest 
 
Za naslednja leta je predvidena sedanja dinamika na podrocju investicijskega vzdrževanja  in 
gradnje obcinskih cest ter postopno asfaltiranje ali preplastitve javnih poti. Predvideno je 
investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v  Ivanovcih, Vucji Gomili, Sebeborcih, 
Fokovcih, Selo, Krnci, Andrejci, Moravske Toplice, Bogojina, Filovci. Dela obsegajo manjše 
obnove in rekonstrukcije. 
Na lokalni cesti  Tešanovci-Mlajtinci se bo izvedla preplastitev (izravnava naklonov) od 
regionalne ceste II. reda R2-442 do konca vasi Tešanovci v širini 5.00 m in na dolžini 300 m. 
Naprej se bo izvajala razširitev vozišca na širino 5.50 m, izvedel se bo hodnik po levi strani v 
širini 1.20 m s prestavitvijo jarka. Izvedla se bo razširitev mosta cez Lipnico za vozila, 
dodatna obešena konstrukcija na mostu cez Lipnico za izvedbo hodnika. Razširil se bo tudi 
škatlasti prepust za 2.00 m.  
V dolžini 440 m se bo izgradila komunalna kanalizacija od Tešanovec do mosta cez Lipnico 
in podaljšanje javne razsvetljave v dolžini 480 m. 
Rekonstrukcija ceste Tešanovci-Mlajtinci v letu 2008 predstavlja 82 % porabo na podrocju 
ureditve lokalnih cest  in je regionalni projekt, ki je financiran v višini 69 % iz državnega 
proracuna.  
V letu 2008 se predvidevajo v okviru nacrta razvojnih programov in tudi proracuna 
najnujnejša sredstva za ureditev dokumentacije, potrebne za nadaljnje obnove in izgradnje 
cest in javnih poti. 
 
14039002  Spodbujanje in razvoj turizma 
 
Na podrocju turizma bo Obcina Moravske Toplice ohranila sedanjo stopnjo podpore razvoju 
turizma za ureditev infrastrukture v Obcini Moravske Toplice, ki je nujno potrebna za razvoj 
turizma . 
V letu 2008 se bo opremilo zazidalno obmocje Mocvar z manjkajoco komunalno 
infrastrukturo in sicer s cesto in plocnikom, vodovodom, fekalno in meteorno kanalizacijo, 
elektro omrežjem in javno razsvetljavo.   
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Projekt Oaza zdravja obsega sklope kot so upravljanje projekta, izgradnja doživljajsko-
turisticnega centra »Oaza zdravja« v Tešanovcih, ureditev tematskih, pohodnih in kolesarskih 
poti, ureditev parkirišc, razvoj blagovnih znamk in trženjske aktivnosti, razvoj produktov in 
storitev v Krajinskem parku Goricko 
Objekt doživljajsko turisticnega centra se gradi za  namen pisarsniških prostorov, prostorov za 
zbiranje turistov, prostorov za predstavitev turistircnih atraktivnosti in razstavni prostor 
turisticnih tock, ter objekta garaže, namenjene za garažiranje vozil gostov in turistov, ki se 
bodo podali na odkrivanje kulturne in naravne dedišcine ob tematskih, pohodnih in 
kolesarskih poteh, vozil zaposlenih in turisticnega avtobusa. Prostornina garaž je 
dimenzionirana skromno, saj se predvideva garažiranje do 10 osebnih vozil predvsem ob 
neugodnih vremenskih razmerah pozimi. Del garaž bo namenjen tudi za shranjevanje 
vzdrževalne opreme, ki se bo uporabljala za urejanje in vzdrževanje poti. Del garaž bo ob 
slabih vremenskih razmerah možno uporabiti tudi za organizacijo turisticnih prireditev na 
prostem, primarno pa bodo namenjene za garažiranje vozil in ostale opreme. 
 
15029001  Zbiranje in ravnanje z odpadki 
 
Predvidena je sanacija identificiranih divjih odlagališc v sklopu projekta, prijavljenega za 
pridobitev evropskih sredstev. 
Nadaljevalo se bo s projektom izgradnje Zbirnega centra za odpadke v Puconcih, katerih vir 
so namenska sredstva iz okoljske dajatve in lastni viri proracuna obcine v skladu z 
medobcinsko pogodbo o sofinanciranju izgradnje navedenega centra. 
 
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 
 
Tudi v letu 2008 se predvidevajo sredstva za pokrivanje obveznosti pri individualnih 
priklopih na že zgrajene kanalizacijske sisteme, kjer obcani svoje obveznosti poravnajo preko 
komunalnega prispevka, v katerem je vracunana tudi komunalna infrastruktura. 
 
Kanalizacijski sistem za naselje Sebeborci se izvede kot loceni sistem za odvajanje 
komunalne odpadne vode s cišcenjem na cistilni napravi v Murski Soboti, v skupni dolžini 
11.553 m. Vsi loceni gravitacijski kanalizacijski vodi se izvedejo iz PE cevi DN 200 in z 
minimalnim padcem 3‰ in vec. Tlacni vod se izvede iz 6 barskih PE cevi DN 63, 75 in 90. 
Zgrajenih bo pet crpališc in sicer C1 kapacitete 3,7 kW, C2 1, 65 kW, C3 1,65 kW, C4 2,6 
kW in C5 2,6 kW, ki služijo za dvig nivelete pri preckanju potokov in za precrpavanje fekalne 
vode do gravitacijskih kanalov. V proracunskem letu se  kanalizacija zgradi v predvidenem 
financnem obsegu. 
 
Na zacetku južnega dela Noršinec do mostu cez potok bo izveden kanalizacijski prikljucni 
krak v dolžini cca 160 m, s katerim se prikljuci južni del zazidalnega obmocja Noršinec na 
obstojeci kanalizacijski sistem. 
 
V letu 2008 se predvidevajo v okviru nacrta razvojnih programov in tudi proracuna 
najnujnejša sredstva za ureditev dokumentacije, potrebne za nadaljnje postopke in priprave na 
projekte. 
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16029003 Prostorsko nacrtovanje  
 
Na podlagi Zakona o prostorskem nacrtovanju (Ur.list RS št.33/2007),  je potrebno izdelati 
Obcinski prostorski nacrt, ki obsega izhodišca in cilje prostorskega razvoja obcine in sicer 
zasnovo prostorskega razvoja obcine, zasnovo gospodarske javne infrastrukture lokalnega 
pomena, okvirna obmocja naselij, vkljucno z obmocji razpršene gradnje, ki so z njimi 
prostorsko povezana, okvirna obmocja razpršene poselitve, usmeritve za razvoj poselitve in 
za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini,   usmeritve za dolocitev namenske rabe 
zemljišc, usmeritve za dolocitev prostorsko izvedbenih pogojev.  
V izvedbenem delu bodo opredeljene enote urejanja prostora, obmocja namenske rabe 
prostora,  dopustna izraba prostora, prostorski izvedbeni pogoji in podobno. 
 
16039001  Oskrba z vodo 
Predvidena je nadaljevanje gradnje vodovoda v Selu in Fokovcih. Vodovod predstavlja 
sekundarno omrežje za oskrbo razpršenih stanovanjskih hiš v obeh vaseh. V letošnjem letu bo 
zgrajeno v Selu v obsegu, ki je predviden s proracunom.  
 
Vodovod Berkovci-Ivanjševci-Središce se navezuje na vodovodno omrežje v Prosenjakovcih, 
ki se napaja z vodo vodnega zajetja Prosenjakovci. Sestavlja ga vodovodno omrežje iz PEHD 
cevi razlicnih premerov, dolžine cca 9400 m in eno crpališce za dvig tlaka, locirano ob cesti 
pri DOŠ Prosenjakovci. Vodovodno omrežje bo dovajalo vodo za prebivalce vasi Berkovci, 
Ivanjševci in Središce. Gradnja je predvidena v letih 2008 in 2009. 
 
Vodovod Ivanovci-Andrejci  
Sistem oskrbuje naselja, oz. dele naselij Moravci (Zgornji Moravci), Suhi Vrh, Andrejci, 
Ivanovci in Fokovci. Ima dve glavni loceni veji. Prva se navezuje na vodovod v Suhem vrhu, 
druga pa v Sebeborcih.Veja Suhi vrh se navezuje na obstojeci vodovod pri pokopališcu v 
Suhem vrhu, preko ceste se zgradi nov vodohran. Glavni vod se nadaljuje preko posebnega 
crpališca v okviru vodohrana s po zahodni strani lokalne ceste in jo na koncu precka. Tu se 
spoji z že izgrajenim vodovodom. Nadaljuje se proti severu ob zahodni strani ceste Suhi vrh – 
Andrejci in regionalne ceste R3-725. Po 770 m se odcepi proti zahodu veja V1-B za 
Andrejce, v dolžini 2611 m in to po severo zahodni strani regionalne ceste R3-725. Nadaljuje 
po cesti Andrejci – Kancevci in cez 35 m se odcepi proti zahodu veja V1-B za Andrejce, v 
dolžini 1185 m in to po južni strani lokalne ceste. Nato V1-A nadaljuje do konca naselja 
Ivanovci v dolžini 1482 m, kjer se obrne na lokalno cesto proti zahodu in nadaljuje po južni 
strani še 730 m. Na tej veji ni dodatnih crpališc. Skupne dolžine vej:V1 7294 m, V2 303 m in  
V3 72 m. 
Veja Sebeborci ima dovod iz smeri Puconec. Na tem obstojecem cevovodu je potrebno 
izgraditi novo crpališce na severni strani ceste Puconci – Sebeborci parcelna številka 1941 
k.o. Sebeborci. 
Nova veja V4-A se nato odcepi od glavnega cevovoda pri odcepu ceste za Kukec v 
Sebeborcih. Tu precka regionalno cesto R3-725 in nadaljuje po vzhodni strani lokalne ceste 
do zacetka naselja Kancevci v dolžini 4041 m. Na oddaljenosti cca 870 m je potrebno izvesti 
novo crpališce na vzhodni strani ceste. Veja V4-B se tu odcepi proti vzhodu delno po 
vzhodni, delno po zahodni strani lokalne ceste v Ivanovce v dolžini 978 m. Veja V4-A se 
nadaljuje v naselje Kancevci in pri Domu duhovnosti zavije proti vzhodu do zanje hiše, v 
dolžini 1500 m. Skupne dolžine veje V4 znaša 6519 m. celotna dolžina trase znaša 14188m 
Gradnja je predvidena v letih 2008, 2009 in 2010 
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Predvideno je nadaljevanje rekonstrukcije vodovodnega omrežja v Martjancih. Vršijo se 
izkopi in zamenjave obstojecih dotrajanih vodovodnih cevi in jaškov na trasi severno od 
vaškega doma ter ob glavni republiški cesti in ostali odcepi, v skladu s projektom. PR-13/03, 
ki ga je izdelal Tehnicni biro. 
 
V proracunu za leto 2007 pa je potrebno zagotoviti tudi sredstva za nacrte in drugo projektno 
dokumentacijo povezano z izgradnjo vodovodnih sistemov. Predvidena je pridobitev 
projektne dokumentacije za vodovodni sistem Filovci v ocenjeni dolžni cca 10 km.  
 
 
16039005 Druge komunalne dejavnosti 
 
V letu 2008 se bodo za nujne rekonstrukcije in adaptacije objektov po naseljih v obcini 
namenila sredstva razdeljena na podlagi sprejetih kriterijev iz posebnega dela proracuna. 
 
16069002 Nakup zemljišc 
 
V proracunu Obcine Moravske Toplice se v letu 2008 nacrtujejo sredstva za odkupe zemljišc, 
ki so povezana z izvedbo komasacij na komasacijskih obmocjih, kakor tudi posamezne 
odkupe zemljišc, ki bodo potrebna za ureditev komunalne infrastrukture ( ceste, 
vodovarstvena obmocja, precrpališca….). Nacrtujejo se odkupi zemljišc za ureditev ceste 
Tešanovci-Mlajtinci, Moravske Toplice-Fokovci, križišce Moravske Toplice, za crpališce 
Andrejci, Cikecka Vas, za plocnike s kolesarsko stezo v Moravskih Toplicah, za kolesarsko 
stezo Moravske Toplice-Martjanci, Tešanovci-Bogojina, nakup stavbnih zemljišc v 
Moravskih Toplicah, odkup zemljišc za potrebe proti poplavne zašcite v Moravskih Toplicah  
in druga zemljišca. 
 
18029001 Nepremicna kulturna dedišcina 
Obcina bo v letu 2008 zagotovila sredstva za najnujnejša vzdrževalna dela na  objektih, ki 
imajo kulturni pomen za obcino in celotno obmocje ter sredstva za nakup stare šole v Ivancih. 
 
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim 
Sredstva se namenjajo za razvojne projekte na podrocju narodnosti. 
V letu 2008 je predvidena  gradnja mrliške vežice v Pordašincih, ureditev kulturnega doma v 
Motvarjevcih, odkup objekta ART center v Središcu, ter ureditev poslovne cone v 
Prosenjakovcih .  
 
18059001 Programi športa 
Tako kot v preteklih letih bo obcina tudi v letu 2008 zagotavljala sredstva za investicijsko 
vzdrževanje in obnovo športnih objektov v skladu z javnim razpisom za podrocje športa. 
 
19029001 Vrtci 
Za otroški vrtec v Moravskih Toplicah je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo. Zato 
bo v tekocem letu izveden postopek javnega narocanja za izbor najugodnejšega ponudnika in 
nato tudi izdelava projektov PGD in PZI. 
 
Otroški vrtec v Martjancih je zaradi vecjega povpraševanja potrebno dograditi za eno enoto. 
V ta namen je potrebno izdelati projektno in ostalo investicijsko dokumentacijo. Gradnja 
prizidka enote je predvidena v poletnih mesecih tekocega leta. 
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19039001 Osnovno šolstvo 
 
Predvidena je adaptacija DOŠ Prosenjakovci. Z adaptacijo bi se v podstrešju uredili novi 
prostori za vodstvo in zaposlene na šoli. Prostori v pritlicju pa bi se namenili za izvajanje 
ucnega procesa devetletke. V sklopu adaptacije bo zamenjana tudi azbestna strešna 
konstrukcija. 
 
V letošnjem letu se nadaljuje z izgradnjo športnih igrišc pri OŠ Bogojina. Zgrajena bo 2. faza, 
ki obsega ureditev in izgradnja atletskih objektov, to je atletsko stezo za teke na kratke 
razdalje ter objekta za skok v višino in daljino, igrišce za beach volley, v naslednjjem letu 
sledi izgradnja travnatega nogometnega igrišca, odvodnjavanje in razsvetljava. 
 
V skladu s pogodbo bo obcina tudi v letu 2008 po dinamiki sofinanciranja zagotavljala v 
proracunu sredstva za izgradnjo glasbene šole v Murski Soboti. 
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